XI Niedziela Zwykła- 16 czerwca 2013r.
sobota, 15 czerwca 2013 21:17

1.
Zapowiedzi:
• Piotr Marczak kawaler z Warszówki parafii tutejszej i Marta Retmaniak panna z Sobień
Jezior parafii Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach – zapowiedź druga
• Rafał Grzegorz Domitr kawaler z Pruszkowa parafii św. Józefa
w Pruszkowie i Aleksandra Przybyłko vel Przybylak panna z Sobiekurska parafii tutejszej –
zapowiedź druga

2. Dziś po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek
na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3. Dziś o godz. 10.00 Msza św. na cmentarzu za wszystkich zmarłych spoczywających
na cmentarzu. Po Mszy św. poświęcenie nowych pomników.
Ofiary zbierane na cmentarzu będą przeznaczone na remont kościoła.
Msze św. w tym dniu będą odprawiane:
• w kościele o godz. 8.00 i 17.00
• w kaplicy o godz. 15.30
4. W najbliższą niedzielę 23 czerwca uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela
Patrona naszej parafii. Sumę odpustową odprawi Ks. Proboszcz Tadeusz Wasiluk- jubilat, który
w tym dniu będzie obchodził 40r. święceń kapłańskich, dziękując Bogu za wszelkie łaski
otrzymane w swoim życiu kapłańskim, zaś Słowo Boże wygłosi do nas ks. infułat Kazimierz
Korszniewicz
z Międzyrzeca Podlaskiego.

5. Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy do przeżywania tej wielkiej uroczystości Ks.
Proboszcza oraz prosimy o modlitwę w Jego intencji.
Suma odpustowa o godz. 12.00, a po niej procesja eucharystyczna. Zachęcamy parafian do
spowiedzi i Komunii św. z racji odpustu w tym tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.
6. Od przyszłej niedzieli na czas wakacji ze względu na urlopy zostaje odwołana Msza św. w
kaplicy odprawiana o godz. 15.30.

7. W środę o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy
parafian do wzięcia udziału.
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8. W czwartek na godz. 18.30 przychodzą na spotkanie kandydaci do bierzmowania
z klasy III-ej.

9.

W piątek na godz. 18.30 przychodzą na spotkanie wszyscy ministranci z parafii.

10. Informujemy parafian, że został zakupiony do kościoła chodnik na główne wejście na
uroczystości. Bóg zapłać rodzicom dzieci z Pierwszej Komunii Świętej za ofiarowanie jego do
Świątyni Bożej.

11. W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na imprezę kulturalną z zakresu teatru
obrzędowego i edukacji regionalnej. Rozpoczęcie Festynu Świętojańskiego odbędzie się od
godz. 15.00 przy Publicznej Szkole w Warszawicach. Bogaty program tych uroczystości
umieszczony jest w gablocie parafialnej i na naszej parafialnej stronie internetowej
www.parafiawarszawice.pl

12. W dniach 21-22 czerwca w Pratulinie będzie miało miejsce ,,Jerycho Młodych” –
Diecezjalne Święto Młodzieży będące letnią kulminacją święta zainicjowanego
w Niedzielę Palmową. W tym roku ,,Jerycho Młodych odbędzie się pod hasłem
,, Próba ognia” Szczegółowe informacje są umieszczone w gablocie parafialnej i na stronie
www.jerychomlodych.pl. Serdecznie młodzież z naszej parafii zapraszamy do wzięcia udziału.
Zapisy na wjazd w zakrystii. Wyjazd w piątek o godz. 14.30 przed kościoła, a powrót w sobotę
na godz. 23.00. Koszt 60zł.

13.

Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła:. Bezimienna – Łukówca -100 zł.
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